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Deze sauna is 200x170x200cm met een oven van slechts 3,6Kw voor 3-6 personen maar toch erg energiezuinig. Normaal 

gezien heeft zo'n sauna een 8kW oven nodig, met aansluiting op 380V

Dit saunaconcept haalt 90° met een aansluiting op 220V en 16A . Wie het graag wat heftiger heeft, kan optioneel kiezen voor 

een oven van 4.5kW en sauna haalt temperaturen van 90°C tot 120°C. Dit compleet nieuw ecoconcept is mogelijk dankzij 

zeer goed geïsoleerde wanden, doordat de oppervlakte onder de banken volledig dicht en geïsoleerd is en de houten deur 

een venster uit dubbel glas heeft.  

Vision

Vision

200x170x200
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Blokhutsauna

Deze sauna's zijn gemaakt uit Noord-Europees vurenhout, speciaal geselecteerd voor de bouw van sauna's. In de zijwanden 

zijn staven voorzien, waarmee de houten balken regelmatig kunnen aangespannen worden zodat de binnenzijde perfect 

gesloten blijft. Banken, tussenbankverkledingen, rug- en hoofdsteunen zijn allen uit harsvrij, zacht hout gemaakt zodat de 

gebruiker zich niet aan druppelend hars kan verbranden.

Het beste voor de installatie van deze klassieke Finse sauna is een tegelvloer die de schoonmaak gemakkelijker maakt. Voor 

extra hygiëne is er een vloermat uit zacht hout voorzien. De blokhutsauna is in verschillende modellen te verkrijgen, ook in 

een vijfhoek. De deuren zijn uit veiligheidsglas van 8 mm, de hoeken uit metaal zijn met speciale houten profielen bekleed en 

waarborgen een stabiele cabine.

Basic

200x175x200

220x200x200

250x200x200

220x220x200 
pentagon
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In Finland, staat een sauna traditioneel in een apart gebouw. Als je op zoek bent naar een analogie met deze Finse traditie of 

je hebt geen plaats in je huis of je wil gewoon een beetje luxe in je tuin, dan is een buitensauna de geknipte oplossing.

De Comfort ziet er uit als een huisje zoals in het hoge Noorden met overlappende profielen  uit vurenhout van 22mm (zeer 

goede kwaliteit). Het hout is onbehandeld en kan, door de klant met een product en kleur naar wens behandeld, worden. Het 

dak bestaat volledig uit vurenhout maar de roofing dient door de klant zelf gedaan te worden. De houten buitendeur heeft een 

venstertje, er is een kleedkamer met een klein bankje en verlichting. Een deur uit veiligheidsglas geeft toegang tot de 

eigenlijke saunaruimte die bekleed kan worden met panelen uit vuren, ceder of hemlock.

Basic

Comfort�Buitensauna

220x300x300
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Hout

De sauna is ontstaan als gevolg van onze wens om het lichaam te reinigen, en daarmee ook de ziel; maar ook om op te warmen want warmte is altijd een luxe geweest in 

gematigde gebieden maar ook een traditie in de Klassieke Oudheid. 

S A UNA� S E N S A T I O N S

Sauna's zijn doorheen de jaren uiteraard een stuk verbeterd. Van houten 'dozen' naar kunstwerken op vlak van design in verschillende soorten materialen.  Alpha Wellness 

Sensations opent de sauna naar de buitenwereld met de glazen voorwand en vensters! 

De sauna is geëvolueerd van een donkere, zeer elementaire ruimte uit vurenhout naar een breed gamma van verschillende soorten licht en zacht hout, dat minder vochtig is en 

geen hars lekt. 

Rood Canadees cederhout: Ceder is een lichtgewicht houtsoort en heeft een paar kwaliteiten die ideaal zijn voor het gebruik in de sauna. Zelfs als de temperatuur hoog is, 

blijft het hout aangenaam om erop te liggen. Het natuurlijk parfum van dit hout is heerlijk en heeft een kamferachtig aroma. Het heeft bovendien een ontsmettend effect. Dus 

ideaal voor zowel de binnenzijde als de buitenzijde, en ook voor banken en rugsteunen.

Hemlock:  Hemlock is middelmatig van gewicht en van sterkte. Het is ook middelmatig in hardheid en schokbestendigheid, eerder bleek van kleur.  Hemlock heeft een lange 

nerf en is bestand tegen rotten. Ideaal voor binnen- en buitenafwerking, banken en rugsteunen.

  Baltic Aspen: Aspen wood is classified as a white hardwood. The heartwood has a white to creamy appearance. It doesn't contain resin, and has toughness as well as 

exceptional stiffness. Soft and light, aspen wood is used to finish the internal and/or external walls and to manufacture the benches and backrests. 

Ayous (abachi):  Dit hout is licht van kleur, gaande van crèmewit tot lichtgeel, hierdoor is het mogelijk een gelijkmatig, vlak geheel te vormen met een moderne look. De textuur 

is medium tot grof, met een typische nerf. Ayous is erg zacht en licht en dus ideaal voor de banken en de rugsteunen, maar ook voor de bekleding van de wanden.

Design

Onze sauna's kunnen in bijna elke vorm ontworpen worden, volledig naar uw wens. Een lust voor het oog met een glazen voorwand, extra therapeutisch met ingebouwde 

infraroodstralers of een wand met zoutstenen uit de Himalaya, een prettig gevoel met een sterrenhemel en LED-verlichting, met als eindresultaat: een tevreden klant! 

Technologie

In onze sauna's integreren we de laatste nieuwe technologieën op vlak van sauna-uitrusting. De sauna-ovens en sturingen in onze sauna' s zijn gebruiksvriendelijk en voldoen 

aan de wettelijke normen. Alle sauna's zijn uitgerust met een thermostaat om oververhitting van de oven te voorkomen; een dubbele thermocontrole van dak en banken, 

ventilatiesystemen, dit alles maakt een sauna volledig veilig. Om brandwonden aan handen, benen of andere lichaamsdelen te vermijden, maar ook om ruimte te besparen, 

kan een oven ook achter de banken geïnstalleerd worden.  

Het gebruik van sauna's is toegankelijker geworden dankzij de high-tech toestellen: mobiele verbindingssystemen, sturingen op afstand, standby ovens, Apps en touch 

screens.

Een saunagang  maakt deel uit van “terug naar de natuur”  maar ook comfort is steeds belangrijker. Dat is uiteraard geen reden om niet voor design te kiezen. 

Elke persoon heeft zijn voorkeuren: droge of natte sauna's zijn mogelijk, net als de combinatie van deze twee. Allerlei opties zoals: infrarood, zoutsteen-, muziek- , kleuren- of 

aromatherapie maken het verschil voor een standaard of een gepersonaliseerde sauna.

Maatwerk

Saunatherapie  door Alpha Wellness Sensations

Elk nieuw seizoen is het Alpha's doel om een stapje verder te gaan. We verbeteren onze producten en introduceren nieuwigheden. Alleen met Alpha krijg je net dat ietsje meer. 

Alleen hier krijg je het beste van het beste.

Innovatie
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Alle Chaleur sauna' worden volgens de regels van de kunst gebouwd. Dubbele wanden met isolatie en dampfolie. Afwerking 

in MDF of Gyproc is eveneens mogelijk. De getinte glasdeur is gemaakt uit veiligheidsglas van 8mm, met chromé 

scharnieren, dubbele magneetsluiting en rubberen dichting.

Alle Chaleur sauna's worden standaard geleverd met een oven van 8kW op 380Volt (3x220Volt te vermelden bij bestelling). 

Luxueuze extra brede banken met een verstevigde voorkant, hoofdsteunen, luxueuze ovenbescherming, thermometer, 

saunaset, aangename saunaverlichting, kroonlijstverlichting, rugsteunen en tussenbankverkleding, vloermat, 

veiligheidsdeur uit 8mm en een siliconenkabel.

16Chaleur�Elementbousauna

Advanced

Chaleur�Elementbousauna

200x175x200

220x200x200

250x200x200

220x220x200 
pentagon
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Een ingenieuze constructie – massieve panelen 15mm ayous – 15mm vuren – 15mm ayous en een zeer moderne look, dat 

maakt deze sauna uniek. De binnenzijde is ook met ayousprofielen afgewerkt. De banken, rugsteunen, het vloerrooster en de 

ovenbescherming zijn eveneens van zacht ayoushout gemaakt. In deze sauna staat een Euro-Max-oven van 9kW en een 

sturing ECON D2. Al deze elementen samen bieden de gebruiker een super sauna-ervaring! 

Advanced

Massief�Ayoussauna

200x175x200

220x200x200

250x200x200

220x220x200 
pentagon
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Een buitensauna is een totaal andere ervaring, inspirerend en vernieuwend. Bovendien geeft een buitensauna je de kans om 

even te ontsnappen aan de drukte en chaos van ons dagelijks leven. De Esthetique is de perfecte oplossing voor wie  op zoek 

is naar totale ontspanning en rust. 

Deze sauna biedt plaats aan 4-6 personen. De wanden, banken, rugsteunen, het vloerrooster en de ovenbescherming zijn 

gemaakt uit het zijdeachtig hemlockhout. Het brede saunavenster geeft de saunagebruiker een breed uitzicht. Deze sauna is 

erg gebruiksvriendelijk door de sturing aan de binnenkant. De sauna-oven is een krachtige Hercules 15kW, met een dubbele 

opslagplaats voor stenen; voor vaker opgieten en dus veel stoom.

Advanced

Esthetique�Buitensauna

260x210x220



your partner in wellness..... 



Er is al veel geschreven over de gezondheidsvoordelen van een saunagang. Fysiek gezien is er niets zo verkwikkend als elke dag eens goed zweten. Alle spanningen 

verdwijnen, de spieren ontspannen, en mentaal komen we helemaal tot rust, we voelen ons als herboren en we kunnen er weer even tegenaan.

your partner in wellness..... S A UNA� S E N S A T I O N S

Gezondheid en Wellness

Een paar minuten per dag, dat is alles wat er nodig is om je beter te voelen en er beter uit te zien. Er is al veel geschreven over hoe het lichaam reageert op warmte. Dit bewijzen 

ook vele mensen, elke dag, over de hele wereld. 

In het algemeen wordt de ruimte gemaakt uit droge houten planken en verwarmd met hete stenen. De sauna is een plaats waar mensen kunnen ontspannen en zweten voor 

zowel sociale als gezondheidsdoeleinden. De voordelen gaan van het verzachten van gewrichtspijnen, een lagere bloeddruk, een verlichting van aandoeningen aan de 

luchtwegen tot het opfrissen van de teint; saunatherapie is de ideale manier om lichaam en geest te doen ontspannen.  

Gezondheidsvoordelen. De hoge temperatuur in een sauna stimuleert de bloedsomloop doordat de bloedvaten in de huid uitzetten. Door de betere bloedcirculatie gaat de 

bloeddruk omlaag. De saunatherapie helpt ook bij aandoeningen van de luchtwegen zoals bronchitis, laryngitis en andere ademhalingsproblemen.. 

Gewichtsverlies. Saunatherapie wordt eveneens gebruikt om gewicht te verliezen. Alhoewel je lichaam erg ontspannen aanvoelt, gaat je hartritme door de droge hitte 

omhoog. In een sessie van 20 minuten aan 70 à 80°C, verbrand je meer dan 500 calorieën. In feite versnelt je stofwisseling alsof je aan licdhaamsbeweging doet.. 

Mentale Gezondheid De stoom helpt de spieren te ontspannen, kalmeert de geest en helpt het lichaam zich jonger te voelen. De verbeterde bloedsomloop en zuurstoftoevoer 

doen zowel lichaam als geest volledig ontspannen. Gebruik de sauna als een plaats om te ontspannen en de stress te bestrijden. 

Voordelen voor de huid Onze huid is het grootste orgaan van ons lichaam en één van haar functies is onder andere om afvalstoffen weg te voeren, via transpiratie. De hitte van 

een sauna doet zweten en hierdoor komen onzuiverheden en afvalstoffen via de huid vrij. Zo worden niet alleen je poriën gezuiverd maar verbetert ook de circulatie wat 

resulteert in een gezonde, blozende teint.

 Een sessie in een sauna doodt potentieel gevaarlijke virussen en bacteriën.

 Meer witte bloedlichaampjes in het bloed, waardoor het immuunsysteem verbetert 

 Verbeterde bloedcirculatie, gewichtsverlies, huidzuivering en verjonging. 

 Het zitten in een sauna laat je hart werken. 

 Een hete sauna gecombineerd met een koud bad en een massage kunnen helpen om kankerverwekkende toxines te vernietigen. 

 De hitte van de sauna versnelt de stofwisseling en het afbreken van vet. Tot 500 calorieën kan je verbranden in slechts 30 minuten. Fysieke Therapie Sauna therapie is een uitstekende aanvulling op fysieke therapie. De droge hitte van de sauna verbetert de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de 

spieren en de weefsels, en verlicht zo vermoeide pijnlijke spieren. 
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De Intens sauna van Alpha kan al je dromen vervullen over comfort, ontspanning, luxe, design en wellness. De brede banken 

zijn van zacht ayoushout gemaakt. De houtafwerking is een voorbeeld van echt vakmanschap en modern design. Geen 

scherpe hoeken, zelfs de hoekbanken zijn mooi afgerond. 

De speciale onzichtbare LED-verlichting biedt een ruim kleurenpalet dat van de Intens sauna een echte droomsauna maakt. 

Achter de banken bevindt zich een krachtige oven. Voor de binnenafwerking is er keuze uit ceder, espen of hemlock. De 

buitenzijde bestaat uit MDF, met een keuze uit 12 verschillende kleuren en een afbeelding naar keuze voor de zijpanelen. 

26Intens

Premium�

Intens�

210x210x200
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Dit topgamma van sauna's kenmerkt zich door een luxueus en trendy design. De extra brede houten profielen geven de gebruiker 

liggend op de bank meer comfort en verbeteren de hygiëne in de sauna. Voor extra veiligheid en kwaliteit is de Disclosure sauna 

uitgerust met een oven en een sturing die gekeurd zijn door VDE en TÜV.  De saunaoven bevat 60 kg stenen voor hogere 

temperaturen en een betere waterweerstand. De standaard uitrusting bestaat uit: banken, tussenbankverkleding, rugsteunen, 

oven en vloerrooster uit cederhout, een saunaset met emmer, lepel , hygrometer, zandloper, saunaregels en 15Oml eucalyptus 

emulsie.

28Disclosure

Premium�

Disclosure

220x220x200

220x220x200 
pentagon
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Dit prachtige gamma van sauna's beantwoordt aan de hoogste standaards in stijl en design. Deze sauna is een echt meesterwerk 

dankzij de perfect afgewerkte banken, de binnenafwerking in ceder of hemlock, de achterwand afgewerkt met natuursteen en de 

ongewone vorm van de Indiana oven. De sterrenhemel en de luidsprekers creëren een loungesfeer waar het zalig ontspannen is. 

De volledig glazen voorwand maakt deze sauna erg trendy en elegant. Deze glazen wand is gemaakt uit veiligheidsglas van 8mm 

dik, om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. De scharnieren die hiervoor gebruikt zijn, zijn van uitstekende kwaliteit en 

verzekeren aldus een lange levensduur.

30Chaleur�de�Luxe

Premium�

Chaleur�de�Luxe
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Dit exclusief luxueus buitenmodel is echt de top in kwaliteit en design. De voorwand, de zijwanden en deur bestaan volledig uit 

naadloos glas, hierdoor krijg je een panoramisch uitzicht. De sauna heeft een metalen kader en een houten structuur. De 

buitenzijde is afgewerkt met ayousprofielen die behandeld zijn tegen vochtigheid en temperatuurschommelingen, de binnenzijde 

is afgewerkt met cederprofielen. De gebogen banken en de rugsteunen hebben een ergonomische vorm en zijn van ayoushout 

gemaakt. De vloer is van laminaat en het dak is van binnenuit geïsoleerd en bedekt met bitumen. De oven is een Altostratus van 

18kW of 21kW. Een absoluut fantastische sfeer wordt gecreëerd door de kleurentherapie die zich onder de banken bevindt.

32Luxury�Buitensauna�

Premium�

Luxury�Buitensauna�

252x222x245

302x248x245
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Zonder twijfel is een cilindervormige sauna de meest coole onder de buitensauna's.De ronde vorm is erg elegant voor op een 

terras, in de tuin of zelfs bij een berghut. Onze Eclipse heeft een metalen structuur die volledig geïsoleerd is. De buitenkant is 

bekleed met synthetisch cement, maar kan  nog afgewerkt worden met hout, koper, pleisterwerk,…. Aan de binnenzijde is de 

sauna voorzien van profielen en banken uit hemlock. De achterwand is volledig bekleed met zoutstenen uit de Himalaya zodat men 

ook nog kan profiteren van zouttherapie. De glazen voorwand en de LED-verlichting onder de rugsteunen geven de sauna een 

ultramodern tintje. Een houtgestookte oven zorgt voor het traditionele sauna-aspect. Het ronde design is niet louter esthetisch 

maar ook functioneel. Dankzij de ronde wanden kan de sauna de warmte beter vasthouden zodat er minder warmte verspild wordt, 

omdat er geen hoeken verwarmd moeten worden zoals in een 'normaal' gevormde sauna.

34Eclipse�Buitensauna
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                                                                                       “Art is the most intense mode of individualism that the world has known”

                                                                                                                                                                                                        Oscar Wilde

Het creëren van gepersonaliseerde dingen is een kunst die ons van de eentonigheid verlost. Alpha is een echte 'schepper' van sauna's geworden, 

elke sauna op maat is uniek. 

Als er iets is waarom maatwerksauna's anders zijn dan standaardsauna's, dan is het de onderscheidende factor. Elk maatwerk is een uitdaging voor 

ons team of het nu gaat om een hellend venster of een aparte vorm, we vinden altijd de weg om het te doen ontstaan.

Sommige kiezen voor maatwerk zodat het kan aangepast worden aan hun interieur. Andere verkiezen maatwerk omdat ze op zoek naar iets zeer 

stijlvols en naar een tikkeltje extravagantie. 

Deze projecten worden uiteindelijk echte grote meesterwerken voor privé of publiek gebruik en resulteren in een unieke sauna. Bij Alpha Wellness 

Sensations is het gemakkelijk en betaalbaar om een sauna op maat te laten maken!

Ons team maakt jouw ideeën concreet, de klant hoeft ons alleen informatie te bezorgen: je verwachtingen over de sauna; hoeveel personen zullen de 

sauna gebruiken, welke eigenschappen zijn gewenst voor de sauna, wat is het budget, een plan of een tekening met de maten en foto's van de ruimte 

waarin de sauna geïnstalleerd zal worden. 

Deze gegevens helpen ons een voorstel te maken:

 Maten en vorm van de sauna

 Soort saunatherapie met de benodigde oven en sturing

 Positie van de deur, banken en ventilatiesysteem.

 Details over de stroomtoevoer en andere technische specificaties.

 Optielijst

Al deze kenmerken worden samengevat in een complete offerte met een 3D- tekening de eventueel naar de klant wordt gezonden ter bevestiging.

Nadat we de bevestiging voor het ontwerp en de prijs ontvangen hebben, wordt de sauna na 5  tot 8 weken door een professioneel team 

geïnstalleerd.

S A UNA� S E N S A T I O N S



your partner in wellness..... 


